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Abdessalam - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
Poezië: mijn held 
 
Mijn opa is dood dat vind ik niet zo leuk maar weet je wat het ergste is ik heb  hem  
nooit een hug kunnen geven want hij is niet zo lang gebleven  
Mijn opa hield van voetbal zoals mij maar had geen telefoon zoals wij 
Zijn ouders hadden niet zo veel geld dus moest hij zoeken in een hooiveld met één  
speld maar hij is mij held 
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Alae  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Zuid) 
 

 

Thuis 

 

Ik knutsel graag thuis 

Maar soms verveel ik me in huis 

We speelden leuk 

En opeens hoorden we een deuk 

Mam en pap keken naar buiten 

En ik ging snel fluiten 

Ze zagen niks 

Maar toen zei ik kom je kijken Netflix 

We hadden genoten 

En aten ook nog kippenpoten 

We keken naar het Einde 

En mijn zusje seinde 
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Ali - 19 jaar -  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 
 
Gevoel 
 
Ik sta op en ik heb geen doel meer voor de dag.  
De scholen zijn gesloten, iets wat ik niet aankomen zag.  
Wat een heftige maatregel, moet ik mij zorgen maken?  
Of komt het pas dichtbij als iemand dichtbij er in aanmerking mee zal raken.  
 
Willen maar niet kunnen, wat is dat een gek gevoel.  
Iets willen ondernemen... basically mijn levensdoel.  
Ik doe op dit moment vrij weinig en verveel mij heel erg.  
Heb geen energie om maar iets te doen, het gevoel van constant beklimmen van een 
berg.  
Waarom ben ik toch zo moe? Is er iets wat mijn lichaam van mij verbergt? 
 
Ik sta op en ik heb geen doel meer voor de dag.  
De scholen zijn gesloten, iets wat ik niet aankomen zag.  
De komende weken zal het zo blijven... ik zal een manier moeten vinden om er mee 
te leven.  
Ga maar terug naar bed, morgen is weer een dag om te zweven. 
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Ali - 11 jaar 
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Zuid)  
 
Corona 
 
We mogen niet naar buiten  
Iedereen kijkt uit de ruiten 
Verjaardagen Zijn leuk  
Maar iedereen zit in deze breuk 
1,5 meter 
Iedereen weet het beter 
Dit is het voorjaar  
Wat is dit raar 
Scholen zijn dicht  
We schrijven hier deze gedicht 
Dit is genoeg geweest  
Ik wil nu mijn feest 
Geen familie geen vrienden  
Wat doen de bedienden 
Ook geen juf 
Dit is heel suf 
Wie had dit geweten  
Dat wij hier thuis hadden gezeten  
Het is nu Pasen  
Dit is te verbazen 
Geen cadeaus geen cake  
Deze aan komende verjaardag is fake 
Dit moet snel voorbij  
dan is iedereen heel blij 
Als het snel voorbij is vier ik het met familie  
En met jullie 
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Alimou - 10 jaar  
IMC Basis Almere 
 

 

het coronavirus nee niet het ebola virus. 

Die alles afpakt. 

Van school tot sport en van lol tot vrienden. 

Alles poef in een klap weg, jammer wat een GROOTE 

pech. 

De ziekenhuizen bomvol geen bedden alleen maar stukken 

grond. 

De mensen die daar liggen bang, want ze liggen zo weer onder 

de grond. 

Gelukkig werken ze aan een medicijn snel graag! Want dat 

vinden wij heel fijn. 

In de toekomst is dit geschiedenis hopelijk wordt dit snel 

gewist. 

Hier is mijn gedicht dit was mijn bericht 
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Aliyana - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

Hallo juf Carola mijn gedicht van IMC is, 

 

Het is zo raar, 

Ik wil je knuffelen 

Een kusje geven op je wang, 

Maar dat mag niet. 

 

De deuren dicht 

Ik blijf hier 

En jij moet daar. 

 

Het is raar 

Het is jammer. 

Maar het is toch waar. 

 

Dit is mijn gedicht. 
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Amin - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  

 

Mijn Coronatijd 

 
De tijd staat even stil 
Het is niet iets wat ik wil, het is vaker stil. 
Nu samen thuis 
Ik dacht het is niet wat ik wil 
Ik vind het niet erg zo stil 
Thuis zijn is nu fijn 
Al mag je niet meer in de winkels zijn 
In de tuin hangen is prettig 
Het is niet zo heftig 
Nu loopt iedereen deftig 
Op afstand 
Minimaal ander halve meter als dat kan 
En dan 
Gaan de scholen weer open? 
Zie je iedereen weer lopen 
Ik ga een mondkapje kopen 
En laten we hopen 
Dat we op vakantie kunnen 
Dan zitten we niet meer steeds binnen 
Het Coronavirus moet weg  
Dan heeft niemand meer pech 
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Amin - eerstejaars 
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven)  

 

Mijn oma was in een coma door de corona de scholen waren dicht toen zag mijn oma 
het licht ze was dood maar er zijn nog meer mensen in nood ik was niet blij daarom 
schopte ik tegen een kei neem anderhalf meter dat is beter ik doe online lessen 
daarom zit ik te stressen oude mensen nemen pillen en ik zit te trillen ik hoop dat 
mijn oma niet zit gillen 
ze moet gewoon chillen 
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Anne - groep 8 
IMC Basis Oss  

 

 
het coronavirus is stom  
het kwam hier als een bom 
het is moeilijk voor iedereen 
voor iedereen in het algemeen 
ik heb respect voor je. 
dus wat ik wil zeggen is ...eh.. 
blijf zo doorgaan 
dan kunnen we ons erdoorheen slaan 
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Bente - groep 8 
IMC Basis Oss  

 

 
Corona 
 
Was goed je handen. 
Corona is in meerdere landen. 
We zijn er voorlopig nog niet van af. 
Het virus komt van buiten af. 
Ik verveel me dood. 
Heb je corona dan krijg je ademnood. 
Hoe lang gaat dit nog duren? 
Maanden,dagen,uren. 
Hoop dat dit snel voorbij is. 
Want ik vind school wel een gemis. 
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Boyd - 1o jaar 
IMC Basis Oss  
 

 

Ik zit thuis huiswerk te maken en te gamen want ik mag niet naar buiten  
en we kunnen ook niet zwemmen en zo.  

Ik speel spelletjes met me zus en dan horen we weer dat we nog lang  
thuis moeten blijven. 

Ik was blij dat we hoorden dat we thuis mochten blijven  
maar nu ben ik zeker van gedachten veranderd. 
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Cas - 11 jaar 
IMC Basis Oss  
 

 

Coronavirus dat je bent, 

wat nog niemand kent. 

Er is een tijd van komen, 

maar je zult in ons land vergaan. 

We hoesten niet in onze hand, 

we houden anderhalve meter afstand. 
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Channa - tweedejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost)  

 

 
Corona is niet fijn 
Het doet ook erg veel pijn, 
Fysiek en mentaal gaan wij ten onder maar we doen dit niet alleen 
Samen staan we sterk 
Hoe lang dit ook zal duren 
Samen zullen we Corona van de aarde sturen  
Door Corona zijn we gescheiden en ook verbonden  
Daardoor hebben we ons zelf gevonden 
De mensen die hebben geleden en zijn gestorven waken over jou 
Ze zijn ons altijd trouw 
Maak je nu toch geen zorgen  
Want samen gaan wij naar morgen. 
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Dalila - 11 jaar  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 
 

Zelfvertrouwen 

Mensen komen en mensen gaan, maar toch blijf je sterk staan  

De 1 doet leuk tegen je en de ander doet gemeen tegen je  

maar toch blijf je sterk in je schoenen staan. 



 

 

 

 

 

 

Deze gedicht gaat over mijn quad die ik verlang voor 
mijn verjaardag die ik heb gezien op motorpromo. 

Geschreven door: David Amankwah 
(1ste jaar leerling IMC weekendschool)  

Geboortedatum: 30-04-2020 

Plaats: Amsterdam 
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Dayanairo - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
 
Thuis blijven is soms wel leuk. 
Soms niet dat geeft me een deuk. 
 
Ik mis mijn vrienden. 
Soms niet want dan gaan ze klieren 
 
Ik mis mijn teamgenoten. 
Ik heb thuis geen noten. 
 
Er gaan gewoon mensen naar buiten. 
Daarom moet de politie plekken sluiten. 
 
Ik sta wel wat later op.  
En luister naar een droge mop. 
 
Wat jammer is dat er veel mensen buiten zijn. 
Ze gaan hangen of chillen op een plein. 
 
Het is handig om een mondkapje aan te doen. 
En als je terugkomt niet naar binnen met die schoen. 
 
Corona begon in december 
Alles was oke in november 



 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T +31 (0)20 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 

 

 

 

Destin - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 

Mensen mensen wat is hier aan de hand 
Wij zijn aan het vechten tegen een ontzichtbare vijand 
Waar zal ik beginnen, we moeten dit overwinnen. 
Samen komen als 1 dit geld voor iedereen. 

De scholen die zijn dicht en dat was in het begin best tof. 
Nu zijn we een poosje verder en nu is het best dof 
Niet naar school kunnen gaan 
Met mijn vrienden op het schoolplein staan. 
Dat gaat nu allemaal niet door 
En dat is helemaal niet leuk hoor 

Ik heb nu veel huiswerk om te maken en ik zit de hele tijd binnen.  
Mijn huiswerk is zoveel ik weet niet waar ik moet beginnen. 
Taal, spelling, rekenen en nog veel meer vakken 
Maar met de juiste planning kan ik dit wel goed aan pakken 

Een lastige situatie voor iedereen  
Maar gelukkig ben ik niet alleen.  
Thuis met me familie en dat is best chill 
Het corona virus moet snel weg, dat is wat ik wil. 

Veel zieken en veel doden in heel veel landen.  
Deze virus treft iedereen van verschillende standen.  
Arm of rijk het maakt niet uit 
In deze crisis zijn we 1 dus zeg het luid! 
Let op alle regels en  hou je eraan. 
Zonder deze regels kunnen wij het virus niet verslaan.  

1,5 meter afstand is van groot belang  
En ook geen handen schudden als het even kan 
Hoest in je elleboog en ga niet zomaar over straat 



 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T +31 (0)20 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 

 

 

 

Else - 12 jaar 
IMC Weekendschool  
Amsterdam (West)  

 

ALLES VERANDERT 

Alles verandert 
Kinderen niet naar school, 
Niet meer naar buiten, 
Niet meer langs oma en opa, 
En ook niets meer hetzelfde. 
We zijn 
Bang, 
Geschrokken, 
En weten vooral niet meer wat we moeten doen.  
Stellen we ons aan? 
Is het echt zo erg? 
Of valt het mee? 
Wie had dit verwacht? 
Iets wat onze hele levensstijl in 1 klap kan veranderen. 
Wat is dit voor een virus? 
Is dit de Spaanse griep? 
Of misschien de pest? 
Maar nee, 
Er is een nieuwe ziekte op de wereld, 
Genaamd Corona/ COVID19. 
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Esila - 10 jaar 
IMC Basis Oss  
 

 

Zijn wie je bent 

Doen wat je wilt 

Iedere dag weer een kans 

Jij bepaalt het moment 

En maakt het verschil 
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Fahd - 1o jaar 
IMC Basis Oss  
 

 
in 2019 liepen we nog in hand in hand 

samen op het mooie land 

maar wij wisten niet wat er aan de hand was 

samen in klas 

2020 zo een kleine virus maar 

hij maakt alles klaar 

zoveel drama 

misschien is het door een lama 

of door een alpaca 

het virus doet zo veel pijn 

waarom moeten wij het nou weer zijn   

tot wanneer kan ik weer lopen 

en ik hoop dat corona gaat stoppen  

en al die corona foppen 

stop corona................... 
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Gulet - 23 jaar - 
IMC Weekendschool Tilburg  

 

Tilburg 

7 uur in de avond opgestaan van al dat dutte. 
Aandachtig luister ik naar de persconferentie van Mark Rutte.  

Plots mag ik niet meer op vakantie naar het buitenland,  
en ook niet eten bij mijn favoriete restaurant. 

Rome is plots niet meer de stad waar we van droomden.  
Op het nieuws kwam het bewijs, het Corona virus is ook gearriveerd in Parijs.  

Men zegt de een zijn dood is de ander zijn brood. Maar wat als jou geliefde 
balanceert op de rand van de dood. Ben je dan geslagen uit het lood?  

Mijn oma is sprakeloos. Mijn opa is radeloos, maar zelfs in deze tijden  
blijven we niet hopeloos.  

Vorige week liepen tante Liona en haar man nog hand in hand. Nu liggen ze beiden 
onder het zand. De dokter krijgt je geliefde niet meer aan de praat en dat maakt je 
kwaad, terwijl de artsen 24/7 voor ons klaar staan.  

Daar zit je dan alleen. Je voelt je gevangen, denkt enkel aan het verleden. 
Ontevredenheid leidt naar het verleden. Koester deze dagen met je naasten  
en focus op het heden. 
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Gwen  - 11 jaar 
IMC Basis Oss  
 

 

Waar verlang je naar? 
Naar naar buiten gaan? 
Weer naar school kunnen? 
Het afspreken met vriendjes en vriendinnetjes? 
Of dat je naar opa en oma kan? 
Je gaat verlangen naar de gewone dingen. 
De ding die je iedere dag doet. 
Maar wat nu niet meer kan. 
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Haitam - 13 jaar  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 
 

Ik dacht dat het leuk was om niet naar school  te gaan, maar toen besefte ik dat het 
niet zo is zelf vertrouwen maar wel familie die altijd voor mij klaar staat. 

Haitam 
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Hajar - 13 jaar 
IMC Weekendschool Utrecht 

 
 
Daar zit je dan 
Op je spijkerjas dat je beschermt tegen de viezigheid van het gras. 
Op je hoofd voel je de warmte van de zon. 
Je hoort mensen spelen, praten, voetballen, skaten, en lopen. 
Je bent op je hoede voor de bij die langs je heen zoemt. 
De wind is het enige wat je afkoelt. 
Je voelt de rust. 
Je vergeet even alles. 
Je vergeet alles op de media. 
Je vergeet al het eenzaamheid die je voelt. 
Je vergeet al je problemen. 
Je geniet van dit moment. 
Want voor je het weet moet je weer terug en is alles weer een chaos. 
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Hugo - 11 jaar 
IMC Basis Oss  

 

Ik 

Verveel me 

Heel heel erg 

Ik verveel me erg 

Verveling 
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Ifgencio - 11 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

KFC 

Ik bezorg dit bericht alsof ik een delivery ben. 
Deze rap gaat over een restaurant die iedereen kent. 

KFC is zo lekker, 
Ik voel me hoger dan een dubbeldekker. 

Ik eet die Bucket helemaal leeg, 
Ik denk niet dat ik het opveeg. 

Als je me boos maakt wordt mn hoofd heet net een hotwing, 
Ik eet alles van KFC maar niet die uienring. 

C c e  a  KFC i  MC D a d , 
je i d  e g a ig e e  e  R a d Mc D a d. 

Corona houd me tegen, ik kan er niet naar toe. 
Maar weet je wat ik doe? 

Ik koop wat kip en wat bloem.... 
En....... 
BOOM!!!: Home made KFC ,how sweet can that be. 
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Ilyas - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West) 

 

 
Corona gedicht 
 
Corona corona door jou zitten we allemaal thuis. 
We zitten te wachten op positief nieuws op de buis. 
 
Ik zie mijn familie en vrienden niet!  
dat doet me erg veel verdriet.   
 
Ook is de school, voetbalvereniging en de weekendschool dicht, 
En toen kwam juffrouw Julia op het idee voor het maken van een gedicht. 
 
maar als ik het van een andere kant positief ga bekijken, 
dan zeg ik dat we nu meer thuis tijd voor elkaar hebben 
 
We moe en och allemaal de hoop ne e , nooi  opge en  
Op een dag gaan we allemaal weer terug naar onze normale leven.. 
 
maar voor nu blijf thuis en pas goed op jullie zelf en jullie naasten, 
voor we het weten is dit voorbij en zijn we weer allemaal aan het haasten. 
 
oo  n  eg ik ho  ol be e ienden en o  nel  
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Isa - 11 jaar 
IMC Basis Oss  

 

Alleen 

 

Wat kan ik doen? 
 
Geen vrienden met wie ik lekker gek kan doen, 
Geen familie om gezellig mee bij te kletsen, 
Geen sport waarbij ik met de slappe-lach op de grond lig, 
Geen school waarbij ik mezelf zelfverzekerd voel. 
 
Maar weet je wat ik nu nog het meeste mis? 
 
Geen chaos als de juf de klas uit is, 
De grappige kinderen die flauwe grappen maken tijdens de les, 
Die gezellige groepsknuffels,  
Die gekke bekken tijdens een cito, 
De pauzes waarin we lekker gek kunnen doen. 
 
Ik wist nog niet dat dit virus je zo kan laten veranderen. 
 
En nu? 
Wachten totdat ons leventje weer hetzelfde wordt. 
En later, 
Zi en e me  n alle  he  ch l lein, blij e ijn da  e naa  ch l k nnen. 
En niet meer in quarantaine zitten. 
 
En oja, gebruik niet teveel wc-papier hé. 
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Isha-Gauri  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Zuid) 

 

 

Het Coronavirus gedicht 

 

Het coronavirus is stom en hij werkt als een bom 

Het doet mensen pijn en dat is echt niet fijn 

Ik zeg dat je moet schreeuwen en dat je zo sterk moet zijn als de leeuwen 

Eet veel groenten en fruit, want dat is nu je buit 

Nu is er veel nood, dus stap in deze boot 

Pas op al het gevaar en zeg beter maar geen maar 

Blijf lekker thuis, net als een kleine schattige muis 

Wij gaan de strijd tegen, met veel meer dan negen 

Wij doen heel hard ons best 

En zo ging het ook bij de pest 
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Janne - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

We mogen niet zomaar naar buiten 

We mogen alleen naar buiten voor belangrijke dingen 

We kunnen alleen genieten van het weer van achter de ruiten 

Of in de tuin waar wel lekker kunnen zingen, zingen en springen 

 

Je mag je vrienden niet zoveel zien of aanraken 

Als je ze wil zien dan 1,5 meter afstand bewaren 

Alles moet nu volgens de afspraken 

Dat kan een hoop ellende besparen 

 

Boodschappen doen is nu heel erg apart 

Een persoon, een winkelwagentje en het liefst alleen pinnen 

De serieuze crisis is nu wel echt gestart 

We houden ons aan de afspraken en we gaan de Corona overwinnen 

 

Ik hoop dat we snel naar school kunnen 

Ik wil graag het citogala, kamp en de musical meemaken 

Ik wil ons dat allemaal gunnen 

Ik hoop dat we elkaar dan wel mogen aanraken 

























 

 

Natuurlijk is het anders als het om belangrijke dingen gaat.  
Was je handen goed en vaak en houd alles schoon  
Dat doe je normaal ook dus dat is heel gewoon. 
Zo zijn er nog een aantal regels dus volg ze allemaal goed 
Het is heel belangrijk dat iedereen dit doet! 

Voor alle mensen die het land draaiende houden, bedankt! 
Want ook voor hun is er veel aan hand. 
En toch gaan ze elke dag weer aan het werk. 
En dat vind ik echt sterk, super sterk. 

Dus blijf allemaal hoopvol  
Maak al je huiswerk en heb veel lol 
Let op je gezondheid en snoep niet teveel  
Dit is mijn boodschap die ik met jullie deel 
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Jasper - 1o jaar 
IMC Basis Oss  
 

 
Thuis 

Mijn spullen 

Vader en moeder 

Voel ik me fijn 

Veilig 
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Jay - 13 jaar 
IMC Weekendschool Den Haag  

 

Het leven is deze is corona periode saai,  
buiten zie ik alleen een kraai. 

Wie?, wat?, waar?, wanneer?, deze vraag hoor je 
steeds weer. 

Hoeveel doden hoeveel besmetten hoeveel genezen, 
dat is altijd wat we lezen. 

Ik mis buiten spelen even veel als school, 
ik weet niet hoe lang maar, ik hou het vol. 

De hele wereld staat op zijn kop, 
positiviteit moet voorop. 

wij moeten positief blijven daardoor moeten we 
hoop krijgen. 

tot nu toe is er geen geneesmiddel bewezen, 
maar mensen kunnen het meestal overleven. 

ik wil terug naar het oude leven, 
daarvoor wil ik alles geven. 
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Jezz - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

Corona is niet leuk voor opa’s en oma’s 

ze zijn eenzaam of erg ziek 

geen knuffels en geen zoen 

ik kan nu weinig met hun doen 

ook mag ik niet naar school 

thuis zijn doe je echt niet voor de lol 

buitenspelen kan gelukkig wel 

op 1,5 meter afstand leer je snel 

hopelijk zijn alle maatregelen snel voorbij 

en dan zijn we weer blij 
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Kerem 
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Zuid) 
 

 

Corona, 

Weg uit ons land! 

Ik wil naar oma 

En naar mijn opa 

We vinden dit niet leuk  

Maar geven ook niet op 

Wij zullen winnen  

En jij lekker niet 

Wat dacht je nou 

Dat we op zullen geven? 

Jij maakt mensen dood 

Wij maken jou dood 

De mensen weten nu  

wat ze fout doen 

En zullen niet meer  

dezelfde fouten maken 

Wij hebben iets geleerd 

En jij, 

Niets! 
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Kyanu - 11 jaar  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 
 

Verdriet van het corona 

 

De stilte, de eenzaamheid  

Waarom is het daar  

Ik ben met mij familie alle tijd 

Waarom voelt het dan zo naar 

 

De pijn in mijn borst  

Het gemis 

Waarom blijft het bestaan  

Het is niet te bevatten hoe leeg het is 

Ik wou dat ik mezelf was voortaan 
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Leen - 12 jaar 
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 

 

 
Ben ik levend ? 

Waar moet ik beginnen. Ik weet niet eens hoe het gaat met mijn vriendinnen. 
Schoolboeken willen niet beëindigen. Deze ziekte zal oneindigen.  
Hoe ik het beleef, is niet essentieel. Zo eenzaam, voelt alsof je alles alleen moet 
doen individueel.  
Maar depressie heeft geen zin. Ik ben te klein voor, gelukkig heb ik nog mijn gezin. 
In wat voor gekke tijd leven we? Ik zal nooit weten wat er straks zal gebeuren.  
Dus ik zal ook nooit iets gevaarlijks bekeuren.  
Zo veel verdriet van al die nieuws, nu ben ik klaar mee ik zal het uit mijn hoofd laten 
scheuren. 
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Leonard - 1o jaar 
IMC Basis Oss  
 

 
De lucht is blauw. 

De zon schijnt. 

Het is een lelijke dag. 

En waarom dan? 

Er is geen mens op straat. 

Niemand zegt nog gedag. 

Corona verwoest de wereld. 

Maar brengt de wereld ook weer bij elkaar. 

Families brengen meer tijd door met elkaar. 

Corona 
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Lilly - 11 jaar  
IMC on Tour (Haarlem) 
 

                  CORONA 

 

              Ik zit al lang thuis. 

     Ik voel een beetje als een muis. 

        Ik zit hier met mijn familie. 

     Mijn vader drinkt vaker koffie.       

Mijn zusje mist haar vrienden Frankie. 

          Mijn moeder werkt vaker. 

Ik en mijn zusje woorden vroeg wakker. 

       Wij zien geen vriendinnen. 

Zo we moeten met onze werk beginnen. 

             Ik vind dit wel saai. 

          En ik kijk naar de kraai.  

                   Het is 1 uur. 

           Ik ruik een lekkere guur. 

                 Dit is het eind. 

       Ik heb dit niet dicht gelijmd. 
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Luuk - 11 jaar 
IMC Basis Oss  

 

Thuis werken met school 

Ik klaagde vaak over school, 
maar nu weet ik ik had veel lol. 

Thuis werken voor school geeft wel wat gedoe. 
Maar als mijn schoolwerk klaar is,  
slaat de verveling toe. 

Nu zit ik thuis,  
met helemaal niets te zien op de buis. 
5 Weken is toch wel lang,  
school is waar ik naar verlang. 
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Malaak - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  
 
 
Hallo ik ben Malaak  
Ik ben gezond en jullie  
Nu ga ik beginnen met mijn gedicht 
Veel lees plezier  
 
Vervelende Corona tijd  
 1. Ik vind het een vervelende Corona tijd  
 2. Ik zie veel kinderen buitenspelen  
 3. Ik hoor steeds kinderen buiten 
 4. En wij doen sport bewegingen die wij van onze gym meester krijgen ik 

ben goed en gezond bezig                                         
 
Groetjes Malaak 
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Melissa - 12 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam  
(West) 
 
Corona is stom 
 
Corona is stom. 
Ik heb geen school, 
Nu word ik dom. 
 
De hele dag slapen, 
De straten zijn verlaten. 
 
Ik heb echt niemand om mee te praten. 
 
Ben aan het denken hoe we hiervoor 
Grappen zaten te maken. 
 
Als ik het kon, 
Had ik deze situatie al verlaten. 
 
De aantal doden wordt elke dag groter bij maten. 
 
Verveling is corona en corona die heerst. 
Hoe moet ik normaal doen als je je niet beheerst?! 
 
Want uiteindelijk is corona het die heerst. 
 
Geen medicatie niets. 
Durf niet eens te rijden op m'n fiets. 
 
(vervolg zie volgende pagina) 



 

 

 
Ik voel iets, 
Een gevoel van angst zoiets.. 
 
Wc papier is op, 
Wat is er mis met je kop. 
 
Hoe moet ik naar het toilet? 
Weetje het is helemaal top. 
 
Ik zeg nog eens stop. 
 
Wanneer ga je je realiseren? 
Dat je een gedachte ben aan het creëren. 
 
Volg de regels, dat moet je leren. 
Jou keuze als je ze gaat negeren. 
 
Misschien ben je niet stout, 
Maar zit je gewoon fout. 
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Mia  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Zuid) 
 

 

Muziek met gevoel 

 

Het begint rustig 

Ik ken de woorden nog niet precies 

Maar ik voel ze wel 

En dat is mijn advies 

Muziek is niet alleen mooi 

Het is ook goed 

Voordat je het weet 

Sta je al op de volgende voet 

Instrumenten en noten 

Ik had echt genoten 

Van de muziek voor mijn oren 

Met noten hoger dan een toren 
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Micraaj  - 12 jaar 
IMC Basis Oss  
 

Saai  

wat betekent saai eigenlijk  
betekent het naar een witte muur kijken  
of alleen opgesloten zijn in een huis  
wat betekent saai voor jou 
wat betekent saai nu voor ons  
voor de ene betekent het alleen zijn  
en voor de andere naar een witte muur kijken  
in deze tijd lijkt alles wel saai 
dus het lijkt net alsof we in een saaie nachtmerrie zitten  
en iedereen denkt hetzelfde wanneer worden we weer wakker 
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Mika - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

 
Zwemmen….  
 
Ik kan goed emmen ..  
Maa  ik il eindelijk ee  een  k nnen gaan emmen .  
Ik mis het zwemmen in het Golfslagbad, maar omdat het Coronavirus er nog steeds 
i , kan ik nog eed  nie  gaan emmen .  
Ik wil gaan zwemmen, zodra het Coronavirus weg is, is dat het eerste dat ik ga 
doen .. 
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Milan - 1o jaar 
IMC Basis Oss  
 

DAT IS WAT IK WIL... 

 
Als de crisis voorbij is wil ik meteen uiteten en de Lego city trein kopen. Ook wil ik 
lekker op vakantie. Om lekker te luieren. Dat is wat ik wil. 

 
Ik wil the A-Team ook weer een keer helemaal af kunnen kijken, dit gaat nu niet altijd 
door de persconferentie die er midden in worden uitgezonden. Ook zou ik graag mijn 
vrienden willen zien. Goed buitenspelen zonder afstand. Dat is wat ik wil.  

 
Naar school, want het is thuis nu ook heel saai. Hoef je ook niet op te letten dat je 
niet genoeg afstand houd. Hopelijk is het snel voorbij. Dat is wat ik wil!! 
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Mustafa - tweedejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost)  

 

 
Het zijn moeilijke tijden het zijn de tijden van quarantaine 
Ik weet niet wat het is misschien is het wel een scène. 
Er worden mensen ziek en je kan er niks aan doen. 
We zitten nu binnen, maar om ons heen word het groen. 
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Nitish - 11 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

Vakantie is fijn maar de corona tijd doet pijn ik wil buiten zijn met me vrienden ik hoop 
dat corona verdwijnt. 
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Precious - 12 jaar  
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 
 

HOE IK ME VOEL 

Ja eerst dacht je lekker geen school, maar ja nu denk je van wel ik mis school echt 
Want ja ik weet je kan je vrienden bellen maar is toch fijn om ze in het echt te zien. 

Ja ik zit thuis en ik hoor dat veel mensen Corona kregen, eerst was het niet zo veel 
dus ik maakte me niet zo zorgen maar kijk nu wil ik bijna huilen.  

Ja mijn verjaardag is ook binnen kort en ik heb geen zin in want ja waar kan je naar 
toe nergens, dus thuis blijven.  

Wie heeft hier nou zin in, ik ieder geval niet ik hoop dat dit stop want: we hadden echt 
leuke dingen geplend maar ja.  

Ik wil  leuke dingen zondag gaan doen mooi vroeg op staan, maar dat kan niet, wil 
ook buiten gaan spelen maar dat mag niet van mijn moeder. 

Ik hoop dat iedereen beter wordt.  
Ik werd ook ziek ik vond het echt niet fijn.  

Ik vind het echt niet leuke om met me lastige nichtje in huis te zitten.  

En huiswerk thuis maken vind ik ook niet goed want ik heb uitleg nodig want hier 
helpt ook niemand je want iedereen is bezig met iets. 

Dat is hoe ik me voel. 
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Prince - 11 jaar 
IMC Weekendschool  
Amsterdam (Zuidoost)  

 

Hoe ik me voel:  
Ik voel me tijdens Corona virus, 
ik voel me normaal. 
Ik vindt het Corona virus wel irritant, 
want ik heb niks om te doen. 
Ik wil liever naar school en weekendschool, 
zo voel ik saai helemaal niks om te doen. 
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Raisha - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Zuidoost) 

 

 

Tijdens de corona vakantie deed ik eerst mijn schoolwerk, samen met mijn 
klasgenoten en de juf.  

Nadien speelde ik dan samen met mijn neefje en nichje.  

We keken soms naar cartoons network en disney channel.  

Af en toe gingen wij naar buiten om te fietsen en te spelen.  

In de avond uren bakten wij soms ook wafels, zandkoekjes en pannenkoeken. 
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Romy - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

CORONAVIRUS 

In 2020 is het Coronavirus uitgebroken, 
Hierdoor zijn heel veel landen aangestoken. 

China, Italie, Frankrijk en Nederland,  
Daar is het heel erg aan de hand. 

Mensen worden erg ziek en krijgen hoofdpijn, 
dan bellen ze naar het RIVM als hulplijn 

Hierdoor zijn alle kapsalons, restaurant, sportverenigingen en scholen dicht, 
maar hoe zit dat met onze leerplicht. 

Het is af en toe best wel stressen, 
met al dat huiswerk en online lessen. 

Het schooljaar van groep acht, 
wie had dit zo verwacht. 

Het leukste bewaren voor het laatst, 
maar door dit virus is het voor ons toch wel iets kwaadst. 

citogala, musical en schoolkamp, 
wordt voor ons waarschijnlijk toch een ramp. 

De mensen met vitale beroepen moet door, 
en maken extra uren, maar dat vinden ze niet erg hoor. 

Brandweer, politie en de ambulance, 
rijden nu extra voorzichtig in hun surveillance. 

Hopelijk is het snel voorbij, 
en kunnen we weer naar school in mei. 
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Said - 10 jaar 
IMC Weekendschool Tilburg  

 

 
De minister president Rutte is weer op tv. 
Waar komt die nu weer mee? 
Ik heb geen flauw idee. 
 
Vandaag hoor ik het goede nieuws. 
11 mei mag ik weer na school. 
Daar heb ik toch zoveel lol. 
 
Elke nadeel heeft ook weer zijn voordeel. 
Want door deze pandemie breng ik meer tijd door met mijn familie. 
 
Spelletjes avond met het hele gezin. 
Daar heb ik stiekem toch veel plezier in! 
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Salih - 12 jaar  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 
 

EEN ONVERGETELIJKE VERJAARDAG  

 

We missen de weekendschool 

Elke zondag weer lol  

Van vleermuizen naar een chinees  

En toen bijna de hele wereld  

Van China naar Italië naar Spanje, 

En een paar weken geleden ook oranje 

In Italië kunnen ze niks meer, zij zitten vastgesloten, en iedereen mist hun 
klasgenoten 

Van de kleine naar de grote  

Van de top naar de bodem  

Ik was vorige week vrijdag nog jarig  

En na deze gebeurtenis kan niemand elkaar meer haten 

Niemand durft te zeggen ik ben besmet 

Want dan denkt iedereen dat je corona heb 

Geen pizza meer maar misschien wel je lekkerste gerecht 

Zitten we in een droom of is het echt 

Vorig jaar ebola dit jaar corona  

Ja. Gaat niet lekker met m’n oma 

 
<rap met geluidsfragment> 
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Sanne  - 12 jaar 
IMC Basis Oss  
 

 

Wat is deze tijd toch bizar en raar, 
maar kunnen we nog naar school dit jaar? 
 
Het is super stil op straat, want ze willen  
dat je zo min mogelijk naar buiten gaat.  
 
Nu kijk ik naar buiten en zie ik de zon, 
ik wou dat ik met mijn vriendinnen naar buiten kon. 
 
Maar we zitten opgesloten in ons huis, 
te luieren achter de televisiebuis. 
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Selin - eerstejaars 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(West)  

 

Het paradijs 
 
er was eens een meisje met pech  
en toen ging ze weg 
ze ging op reis  
naar het paradijs  
 
daar zag ze allemaal mensen  
die elkaar alleen het beste wensen  
er was geen dierenleed 
En niemand die een kind pijn deed  
 
iedereen had geld 
Niemand die pest of scheld 
buiten was het altijd warm  
Niemand was dakloos of arm 
 
ze wilde in het paradijs leven  
en alle lieve mensen ook meenemen 
Het was zo mooi hier 
Altijd lol en plezier 
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Selma - 10 jaar  
IMC Weekendschool Utrecht 
(Overvecht) 
 

Door deze corona virus is het heel erg saai. 

Als je buiten bent hoor je nog net een kraai. 

alle scholen zijn dicht. 

dat verbeterd niet je zicht. 

we hebben nu online school. 

en dus ook op de weekendschool. 

ik zit nu de hele dag thuis. 

in mijn huis. 
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Sylvania - 12 jaar  
IMC Weekendschool Rotterdam 
(Delfshaven) 

 

Alles is anders. 

Alles is veranderd. 

Alles is : Corona 

Mensen beseffen nog niet  

Dat dit veel erger is dan het lijkt. 

Dat is was bijvoorbeeld in Italië blijkt.  

Ook in andere landen. 

Blijven er zieken mensen in het zieken huis belanden. 

mensen gaan dood. 

Mensen kopen massaal in.  

Maar, heeft dat zin. 

Is het nodig om binnen te zijn? 

Of is naar buiten niet erg? 

Draag jij een mondkapje ? 

Of vind jij dat niet fijn? 

Het is maar hoe jij het bekijkt. 

Daar hou ik het op. 
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Tygo - 11 jaar 
IMC Basis Oss  

 

GA CORONA GA 

 
Wat bent u aan het doen? 
Dadelijk gaan alle doden en zieken over een miljoen.  
U kunt maar beter gaan! 
U bezorgt mensen alleen maar een traan. 
Ik word nu zelfs een beetje bang. 
Het liefst plak ik u achter het behang. 

 
Ga corona ga. 

 
U maakt de wereld kapot. 
Restaurants, winkels, vliegtuigen alles staat op slot. 
Wie gaat dat betalen? En uit welke spaarpot? 
Alle dokters rennen door de gangen. 
Om alle zieken op te vangen. 
Ik wil graag mijn klas en meester weer zien. 
Dat zijn er in totaal negentien. 
Alstublieft u bent niet positief. 
Ik zet u graag op non actief! 
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Vidya - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  

 

Geef wat meer tijd aan elkaar 
 
Ik ben bang en alleen.  
Het is donker in me schild. 
Me schild barst open. 
En dat zit me niet mee. 
Ik voel verdriet. 
En ik wil alleen zijn. 
Want alles om me heen doet heel veel pijn. 
Ik wordt van zelf wel meer open. 
Maar dat kost wel tijd. 
We geven iedereen wat tijd. 
En dat hoort erbij. 



 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T +31 (0)20 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 

 

 

 

William en Amy - 12 jaar 
IMC Basis Oss  

 

op school heb ik een stoel 

ik vind hem irritant. 

ik wil veel liever staan. 

dus schuif ik hem aan de kant 

 

stoel 

bedankt door de grote mensen. 

om kids te controleren. 

nou mij mooi niet gezien. 

staa ik beter te leren. 
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Yafraissy – 11 jaar - IMC 
Weekendschool Amsterdam (Zuidoost) 
 

Het is raar en vreemd en ongezellig en saai.  

Nu voel ik me aleen. het lijkt als of de straten helemaal leeg zijn. 

Ik ben al en drie weeken thuis me me broertje en me zusje vader moeder baby super 

druk ik voel me net als of de wereld is veranderdt ( da het ook is ).  

Dat de wereld ziek is veel mensen sterfen en ik ben bang dat iemand van mij familie 

doot gaat door de corona virus.  

En las of de windt stil staat. En wijdt door mijn oren. Ik voel me gevangen genomen. 

Want se mogen niet naar buiten. Daarom ver sin ik me soms als of ik buiten ben. 

Dan ga ik ( nep)  buiten spelen. Nep met mijn vriendinen spelen.  

En nu is iedereen bang de winkels zijn leeg. En mensen vechten om papier te 

hebben en eten. Het is niet leuk.gelukkig ben ik thuis maar soms wil ik niet thuis zijn. 

Me baby zusje is een jaar geworden saai want we konden niks doen.   

De wereld is te ziek blijf thuis. Maar het lijkt del als of je opgesloten bent gebruik 

fantasi. En probeer je op je gemak te voelen. �ϖϗϘϙϚ 
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Ziyana - 11 jaar 
IMC Weekendschool Amsterdam 
(Noord)  
 
Stap voor stap 

Alles is nu even anders.. 
We zitten veel in huis zonder omstanders. 
We gaan even niet naar school, maar we volgen wel thuisonderwijs.. 
Dat is niet altijd leuk zonder mijn vriendinnen, maar van leren worden ik wel erg wijs. 
 
Gelukkig hebben we ook nog weekendschool op zondag.. 
Dat vind ik erg fijn, zo blijft alles nog een beetje hetzelfde en sta ik zondag's op met 
een glimlach. 

Toch blijft de situatie vreemd en ook best eng.. 
De overheid heeft maatregelen genomen en die zijn best wel streng. 
Zoveel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter afstand. 
We mogen zelfs niet bij oma op bezoek, gelukkig sturen we haar elke week een 
fruitmand. 

Veel mensen zijn besmet geraakt en ziek geworden.. 
Deze mensen werken net als ons ook thuis en zitten veel achter de computer en 
toetsenborden. 
Ik hoop dat de mensen die ziek zijn, snel weer opknappen 
en dat ze gauw weer kunnen werken aan hun vriendschappen. 

Na de meivakantie mogen we langzaam steeds meer 
We mogen weer naar school, hopelijk blijft het mooi weer. 
Ook papa en mama moeten weer gaan werken 
Hoewel ik blij ben om naar school te gaan, moet ik wel veel gaan verwerken 
Hopelijk gaat deze rare tijd snel voorbij 
Als we zover zijn, maakt dat mij erg blij. 

Iedereen die nog ziek is wens ik veel beterschap 
We worden beter en langzaam wordt het weer normaal, al gaat dat wel stap voor 
stap. 
Ik hoop dat het coronavirus snel verdwijnt.. 
Zoals in sprookjes komt aan alles ook een eind. 


